
BBR
Samlet etageareal: 611 m2

Antal boliger:  5

Antal erhverv:  3

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Adresse
Nygade 2

Matr.nr.
247, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der service-
erhverv og på de øvrige eta-
ger beboelse.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1898. En ombygning af faca-
den skete i 1927.

En dobbelt fyldningsdør i træ, med 
overvindue, malet brun.
 
Hvid fyldningsdør i træ, med over-
vindue, trukket tilbage fra facaden.
Butiksvinduer med rammer i 
hvidmalet træ. Et dørhul er blevet 
blændet med en simpel træplade.

Brun butiksdør i træ, trukket tilbage 
fra facaden. Butiksvinduer med 
rammer i hvidmalet træ, til dels 
overdækket af skiltningen.

Til højre er skiltningen placeret i et 
bredt bånd over glaspartierne, som 
udhængsskilt samt på plader ud-
over vinduerne. Skiltningen virker 
her meget dominerende.

Til venstre er skiltningen diskret 
udført som påklæbning på vin-
duerne, samt som udhængsskilt. 
Skiltningen virker her afbalanceret i 
forhold til bygningens overordnede 
udtryk.

Primært to-fags dannebrogsvinduer 
udført i træ med forsatsrammer, 
hvidmalet.

Københavnerkviste, med flunke i 
zink, placeret uheldigt i forhold til 
vinduesrytmen fra de øvrige etager. 
Kvistene har to-fags vinduer med 
termoglas.

Sort skifertag. Et enkelt ovenlysvin-
due bryder tagfladen. 

Bygningen har tre små skorstene.

Hoveddør

Glaspartier til venstre 
for hoveddør 

Glaspartier til højre-
for hoveddør 

Skiltning
 

Øvrige etager

Vinduer

Frontkvist

Tag

Skorsten

Nygade 2
Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man forsøger at tilbageføre 
bygningens stueetage i højre side til bygningens oprindelige form-
sprog, samt i særlig grad udformningen af kvistene til vinduesrytmen 
forneden, til tre-fags vinduerne ovenfor.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Facaden fremstår i rød tegl, med 
murede stik over vinduerne, ge-
sims, pudsede frisebånd og mur-
fremspring ved gavlsiderne. Stue-
etagen fremstår i venstre side med 
kvadersten, mens den i højre side 
hovedsageligt er tildækket med 
pladeskilte. Vinduer og glaspartier 
er hvidmalede, soklen til højre be-
klædt med fliser, og taget er udført 
i sort skifer.

Bygningen fremstår i 6 fag. Ho-
risontalt deles facaden til dels af 
den markante skiltning. Kvistene er 
udført uden hensyntagen til vin-
duesrytmen fra de nedre etager. 
Skiltningen ”JAVA BRÆNDERIETS 
HUS” har øjensynligt en historisk 
betydning for ejendommen og bør 
bevares.

Ses der bort fra stueetagen, er der 
en fin samhørighed med omgivel-
serne både hvad angår proportioner 
og materialevalg.
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